
Regenmantel

Gascogne 
3792A2FC1

De Gascogne is een zeer sterke en duurzame regenmantel. Ze is water- en winddicht dankzij de 
gebruikte Flexothane® stof en ook de rechtopstaande kraag en de elastische windvangers in de 
mouwen beschermen u tegen de snijdende wind. Dankzij de de soepele en elastische stof zit 

deze lange regenmantel u als gegoten!
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Regenmantel
Gascogne - 3792A2FC1

Europese normeringen
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-1
 » EN ISO 13688 : 2013

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Opgevouwen capuchon in kraag
 » Drukknoopsluiting
 » 2 opgezette zakken met klep
 » Raglan mouwen
 » Ruglengte 120 cm (S-3XL)

Binnenkant
 » Elastische windvangers in de mouwen

Stof
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » A41 Groen Kaki
 » B90 Marineblauw

In combinatie met
4500 - 4600 - 6660

Verpakking
15 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies
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